QUADRO-RESUMO

Abaixo estão descritas algumas sugestões de perguntas a serem abordadas no Quadroresumo, elaborado pela unidade organizacional competente, com a finalidade de permitir a
compreensão dos documentos a serem submetidos à Audiência Pública, em especial aqueles com
uso de linguagem excessivamente técnica e de difícil compreensão. Outras perguntas podem ser
acrescentadas, caso a área responsável julgue necessário.
Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica
para Concessão da rodovia BR-262/ES/MG, BRQual o objeto do Processo de Participação e
Controle Social?

050/GO/MG, BR-060/153/262/DF/GO/MG, BR153/TO/GO,

BR-101/BA,

BR-163/MT

e

BR-

163/267/262/MS, integrante da 3ª Etapa das
Concessões Rodoviárias Federais – Fase III,
assim como os Programas de Exploração das
rodovias (anexos aos contratos de concessão)
Integra

o

Programa

de

Investimentos

em

Logística lançado pelo governo federal em
15/08/2012. Os trechos em tela estão previstos
no Programa Nacional de Desestatização – PND
Por que ele está sendo discutido?

pelo Decreto nº 2.444, de 30 de dezembro de
1997, o qual foi alterado pelos Decretos nº
5.432, de 22 de abril de 2005 e nº 6.892, de 02
de julho de 2009, assim como pelo Decreto nº
6.256, de 13 de novembro de 2007 e ainda,

Qual o objetivo do Processo de Participação
e Controle Social instaurado?

Quem serão os principais atingidos?

Tornar

público,

contribuições

colher

acerca

dos

sugestões
estudos

e

e
dos

programas de exploração já citados.
Sociedade, usuários das

rodovias em tela,

empresas

em

interessadas

empreendimento.
Quais áreas da ANTT estão envolvidas?

SUINF, PRG, OUVID, ASCOM.

1 de 2

assumir

o

De que forma eu posso participar?

Mediante contribuições por escrito ou por
participação presencial.

Haverá encaminhamento de contribuições

No sítio eletrônico da ANTT, durante o prazo

por escrito? Caso sim, qual o meio de fazê-lo

estipulado no Aviso de Audiência Pública.

e prazo?
Há documentos a serem consultados? Onde
se encontram?

Sim, os documentos estarão disponíveis no sítio
eletrônico da ANTT.
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